
 

 
Šachový klub Česká Třebová  

 

 
 

pořádá 
 

MČR juniorů a juniorek v rapid šachu 2020 
 
 

 

 
 

 
 



 

Propozice: 
 
Pořadatel Šachový klub Česká Třebová 
 
Místo konání Vyšší dopravní akademie, Kulturní sál, Skalka 1692, Česká Třebová 
 
Termín 19. - 20. 9. 2020 
 
Zahájení sobota 19.9. od 9.30 
 
Ředitel turnaje Ivo Prax 
 
Hlavní rozhodčí Kateřina Šimáčková - IA 
 
Pomocní rozhodčí Martin Šmajzr - FA, David Kameník - I. třída 
 
Organizační kontakt Ivo Prax, ivoprax@gmail.com, tel.: 608 480 286 
 

Hrací místnost  Kulturní sál na Skalce (vedeno pod VOŠ Vyšší dopravní akademie). 
Obrázek hracího sálu je uveden na konci propozic. Hrací sál, 
ubytování a strava je v rámci jednoho areálu.  

 

Právo účasti  Otevřený turnaj pro hráče a hráčky narozené v roce 2000 a mladší s 
platnou registrací v ŠSČR. 

 

Kategorie  H20, D20 (roč. 2000 a ml.), H18, D18 (roč. 2002 a ml.), H16, D16 
(roč. 2004 a ml.) 

 

Družstva  4členná družstva hráčů registrovaných v jednom oddíle. Složení 
družstva kapitáni předloží při prezenci. 

 

Vklad  Vklad je stanoven na 200 Kč pro chlapce. Pro dívku je vklad 140 Kč.  

 

Systém hry
 

Jeden turnaj švýcarským systém na 9 kol dle pravidel FIDE pro rapid 
šach se zápočtem na FIDE rapid ELO a rapid LOK, součet výsledků 
jednotlivců je započítáván do soutěže čtyřčlenných klubových 
družstev. 

 

Hrací tempo
 

2 x 20 min. + 5 s/tah na partii bez zápisu.  
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Hrací materiál  zajistí pořadatel 

 

Hodnocení
 

Vzájemné partie mezi hráči, o které se jedná (dle systému FIDE), 
Bucholz krácený o výsledek soupeře s nejnižším bodovým ziskem, 
Bucholz, hodnocení podle systému Sonneborn-Berger, víckrát černé, 
los. 

 

Ceny  Cenový fond ve výši 8.000,- Kč. 
Finanční ceny pro nejlepší 3 hráče v pořadí kategorií (H20, D20, 
H18, D18, H16, D16). 
První tři hráči v každé kategorii obdrží poháry, diplomy a medaile 
Ceny pro nejlepší 3 družstva. 

 

Přihlášky  Účastníci mistrovství, kteří požadují ubytování a obědy, zašlou svůj 
požadavek (tedy jména hráčů a jaká jídla) spolu s přihláškou 
emailem na kontaktní osobu nejpozději do 15. 8. 2020. Ostatní 
účastníci, kteří nepožadují zajištění ubytování a obědů od 
pořadatele, zašlou přihlášku do 1. 9. 2020. Seznam přihlášených a 
další informace budou průběžně aktualizovány na stránkách 
https://sachyct.cz/ případně u pořadatele. Požadavky na ubytování 
budou vyřizovány v pořadí podle data přijetí. 

 

Ubytování  Ubytování je zajištěno na trojlůžkových pokojích internátního typu 
(společné sociální zařízení). Na pokojích je wifi. Cena za jednu noc 
je 300 Kč. Ubytování je třeba objednat min. 1 měsíc před konáním 
akce. Ubtování bude hrazeno přímo pořadateli. 
Dále je možné se ubytovat v hotelu Bravo (cena 1.200 Kč/noc a 
více). Jedná se o ubytování luxusnějšího typu. 

 

Strava  Strava je zabezpečena ve školní jídelně v cenách: snídaně 80 Kč, 
oběd 110 Kč a večeře 110 Kč. Oběd i večeře se sestává z 1 jídla 
(možno zvolit i bezmasou variantu), snídaně je formou bufetu. 
Stravování je třeba objednat min. 1 měsíc před konáním akce. 
Poskytovateli stravování bude strava hrazena přímo pořadateli. 

 

Platby  Platbu za vklad a obědy uhraďte prosím převodem na účet číslo 
1321781359/0800, do 1. 9. 2020. Do poznámky dejte jméno a 
příjmení hráče/ů.  Ubytování (případně spolu s polopenzí) bude 
hrazeno účastníky mistrovství taktéž převodem na účet při přihlášce.  

 

https://sachyct.cz/
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Ostatní Pro rozbory partií budou zajištěny samostatné prostory. Startovní 
listina, průběžné výsledky a nasazení dalšího kola budou zveřejněny 
po celou dobu turnaje v hrací místnosti a také na 
Chess-Results.com. Pro parkování slouží bezplatné parkoviště, které 
se nachází před areálem. Během mistrovství se bude hrát 
doprovodný turnaj, který má samostatné propozice.  

 
Časový harmonogram mistrovství 
 
sobota 19 9. 2020 
08:30 – 09:15 prezence ve sále kulturního centra na Skalce 
09:30 zahájení turnaje 
09:45 – 10:45 1. kolo 
10:50 – 11:50 2. kolo 
12:00 – 13:15 oběd 
13:15 – 14:15 3. kolo 
14:20 – 15:20 4. kolo 
15:25 – 16:25 5. kolo 
16:30 – 17:30 6. Kolo 
18:00 - 19:00 večeře 
 
neděle 20. 9. 2020 
07:15 – 08:15 snídaně 
09:00 – 10:00 7. kolo 
10:05 – 11:05 8. kolo 
11:10 – 12:10 9. Kolo 
12:15 - 13:00 oběd 
13:00 vyhlášení výsledků, zakončení 
 
 
Za šachový oddíl Česká Třebová 
 
Ivo Prax, předseda oddílu 
 
 
Obrazové přílohy: 

 



 

Obrázek hracího sálu a pokojů 
 

 
Mapa - cesta k hracímu sálu 


